








La Mútua ha signat un conveni de col·laboració amb l’hospital 
Quirón Barcelona que permet ampliar el ventall de proveïdors 
sanitaris de la nostra entitat. La possibilitat d’escollir entre 
diferents centres assistencials s’emmarca en l’àmbit de la 
millora contínua en relació amb el servei al nostre associat.  
L’hospital Quirón Barcelona ha estrenat unes noves ins-
tal·lacions a la plaça Alfons Comín, en una zona emblemàtica 
i ben comunicada de la ciutat, a la confluència del passeig 
de Sant Gervasi, l’avinguda República Argentina i la Ronda 
de Dalt (sortida 6).
Sota el lema Mans expertes, es produeix l’evolució de Grupo 
Hospitalario Quirón, aquest propòsit recull els esforços de 
tots els que formen part del grup i realitzen diàriament la seva 
tasca per aconseguir que els pacients tinguin assegurada la 
millor atenció a través dels professionals mèdics més pres-
tigiosos i d’un personal de suport altament qualificat.  
A Quirón també s’ofereix una atenció personalitzada, un tracte 
agradable i unes modernes instal·lacions hospitalàries on els 
pacients estan envoltats de tot el confort necessari durant la se-
va estada. Els 56.620 m2 de superfície del nou hospital Quirón 
Barcelona es distribueixen en: 161 habitacions, de les quals 
4 són supersuites i 39 són suites.
L’esforç que ha realitzat el Grupo Hospitalario Quirón per po-
sar en marxa el projecte de renovació total de les instal·lacions 
de Quirón Barcelona no ha fet minvar la qualitat dels seus 
serveis, ans al contrari: el nou centre a la capital catalana re-
cull els més de seixanta anys d’història oferint assistència 
hospitalària d’alt nivell al capdavant de la sanitat privada a 
Catalunya, per seguir desenvolupant l’experiència i excel·lència 
de Quirón amb nous serveis, nous professionals i noves i mi-
llors instal·lacions.
El pacient és també per a Quirón el motiu d’orientació de tots 
els seus esforços de servei. Els millors i últims equipaments, 
els millors professionals mèdics, auxiliars i d’infermeria i el 
confort de les seves instal·lacions són, en definitiva, la suma 
de factors que permeten als pacients gaudir de la millor qualitat 
assistencial i de les instal·lacions hospitalàries més còmodes. 
A tall d’exemple aquests són part dels avantatges del nou 
centre sanitari: medicina integral centrada en les necessitats 
del pacient, oferta completa de serveis, quadre mèdic de pres-
tigi internacional, tecnologia d’avantguarda, qualitat i confort en 
totes les instal·lacions, personal sanitari i de suport amb llarga 
experiència en la cura de la salut.
Tot amb el prestigi i la qualitat assistencial de Grupo Hospitalario 
Quirón.  
Els socis que vulguin utilitzar aquests serveis han de consultar 
les especialitats concertades.
































